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Les urqueologies del 

El subministrament prehistbric de recursos 

lítics és un dels temes d'estudi originat en el 

marc de la investigació de l'economia prehistbri- 
ca i que més ha interessat a l'arqueologia moder- 

na, una arqueologia antropolbgica que s'ha con- 
trastat en les últimes dtcades amb la tradicional 

arqueologia historicocultural. L'arqueologia fun- 

cionalista i materialista, ecolbgica o marxista, 

que coneixem generalment per arqueologia pro- 
cesszfial, ha permks un gran desenvolupament 
dels fonaments tebrics i metodolbgics &aquests 

estudis de provei'ment, estudis que integren di- 
verses irees &investigació, com ara els estudis de 

I'explotació dels recursos, de la mineria del sílex, 
i també tots aquells que centren el seu interes en 
la distribució &aquestes mattries lítiques, en que 
destaca I'arqueologia de l'intercanvi prehistbric. 

Aquests estudis processuals de provei'ment lí- 
tic s'han basat en la teoria formalista de l'antro- 

pologia econbmica, i amb aixb han traslladat els 
nostres principis econbmics a les societats pre- 

histbriques. En una situació totalment oposada, 
la renovació postprocessual de l'arqueologia 
an t r~poib~ica ,  que engloba plantejaments post- 

estructuralistes i neomarxistes, ens ha proporcio- 
nat nous enfocaments de l'economia prehistbri- 
ca d'acord amb les teories antropolbgiques 
substantivistes, unes teories que han permks te- 
nir una visi6 molt diferent del subministrament 
lític. Aquesta nova visió, allunyada dels planteja- 

ments materialistes ecolbgics que han capitalit- 
zat les versions processuals, ha donat tmfasi als 

aspectes ideolbgics de la incidencia sociopolítica 
i ha situat el prove'iment en un imbit econbmic 

integrat en esskncia a la cultura. 
En aquest treball realitzarem un exercici de 

crítica i contrastació entre les visions processual 

i postprocessual del subministrament, conside- 

rant els diversos imbits econbmics constituents 
relatius a la producció, distribució i consum. 

Analitzarem aquests aspectes amb relació a les 
indústries lítiques tallades, amb especial referen- 

cia al sílex, encara que els fonaments d'aquest 
treball i el seu abast trobin significació en altres 
recursos i tecnologies lítiques. 

p rocessuul 

La importincia de I'estudi de I'economia 

prehistbrica en l'arqueologia processual va fer , 

sorgir durant els anys setanta els diversos temes 
relacionats amb el forniment de materies prime- 
res lítiques que, juntament amb els nous estudis 
sobre tecnologia (seqiikncies de reducció o ca- 
denes operatives) i funció (anilisis de traces 

* Aquest treball ha estat realitzat dins del marc del Projecte de Recerca PB-1998-1333 del Pla Nacional d'ItD. 
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d'ús), completaven la triada analitica dels estu- 
dis lítics moderns. Els pols materialistes ecolb- 
gics i histbrics (marxistes) que conformen el nu- 
cli de la teoria antropolbgica de I'arqueologia 
processual s'han fonamentat en una concepció 
formalista de l'economia prehistbrica, fet que ha 
comportat una visió economicista (l'economia 
com a estructura independent i primera deter- 
minant) i subsistencialista (la subsisttncia com a 
pilar central de l'economia) de l'escena econb- 
mica prehistbrica, com ara el subministrament 
de recursos lítics; una visió utilitarista, en ter- 
mes de la teoria econbmica clissica, que trans- 
porta els rols econbmics de la nostra cultura a la 
histbria més ancestral. 

L'estudi de l'aprovisionament de recursos era 
una destacada oportunitat analitica per inferir 
sobre la conducta econbmica. Enfront els estudis 
descriptius tradicionals de l'arqueologia histori- 
cocultural, englobats en la tipologia lítica, l'ar- 
queologia processual oferia l'oportunitat d'in- 
vestigar l'economia continguda en la tecnologia 
lítica. Les anilisis processuals de les mattries pri- 
meres (estudis de procedtncia o de determinació 
d'irees font) van plantejar l'objectiu d'inferir so- 
bre la conducta, el sistema o els mecanismes del 
subministrament; mecanismes sovint polaritzats 
entre les activitats d'explotació dels recursos lo- 
cals o immediats (procedtncies properes) i les re- 
lacionades amb la circulació o difusió regional 
de béns, ja fos mitjanqant el transport procurat 
per la mobilitat regional dels caqadors recol.lec- 
tors o bé a través de l'intercanvilcomerq entre les 
societats agropecuiries (procedtncies llunyanes). 

Els estudis de procedtncia van tenir, i tenen, 
dos pilars tebrics fonamentals. Per una banda, es 
fonamenten en les citncies de la terra (geologia 
regional i petrologia) i originen irees d'estudi 
d'imbit interdisciplinari (geoarqueologia i pe- 
trologia); per altra banda, i paral.lelament, l'ar- 
queologia espacial oferia un dispositiu meto- 
dolbgic adient. Les anilisis de captació de 
jaciments, amb els seus conceptes de territori 
d'explotació i irea de captació, permeteren fer- 
se cirrec de l'espai geogrific implicat en les pro- 
cedtncies dels recursos presents en un jaciment 
arqueolbgic i classificar-les d'acord amb la seva 
accessibilitat propera o llunyana, duent a col.la- 
ció els dos mecanismes de provei'ment indicats 
prtviament. Amb aquest plantejament meto- 

dolbgic, els estudis processuals del subministra- 
ment prehistbric han ofert resolucions analíti- 
ques solvents per a la reconstrucció dels contex- 
tos etnogrifics en q u t  aquest es documenta, 
encara que la importhncia del seu abast només 
sigui mostrada satisfactbriament en un conjunt 
menor de casos d'estudi. 

Dos tipus d'estudis majors han centrat les in- 
vestigacions del subministrament prehistbric: els 
estudis d'explotació de recursos litics, tant regio- 
nals com de fonts singulars (mines i pedreres), i 
els estudis de I'aprovisionament lític d'assenta- 
ments particulars, basats en les anilisis de pro- 
cedtncies o la determinació d'irees font. Ambdós 
tipus d'estudis han fixat el seu interts tant en els 
sistemes de producció com en els de distribució, 
mostrant aixi la coexisttncia dels respectius con- 
textos de producció i distribució. Juntament amb 
els recursos procedents de la recol~lecció de mate- 
rial superficial (dipbsits geolbgics secundaris), 
que són la manifestació d'una explotació d'escis 
valor productiu i de distribució només local o en 
el marc d'una comunitat, en les explotacions in- 
tensives o mines de sílex (dipbsits geolbgics pri- 
maris) es documentaven grans volums de deixa- 
lles lítiques resultants de produccions massives 
que es trobaven distribui'des des de les mines fins 
a centenars de quilbmetres, fruit de la circulació 
de béns, interpretada segons el fenomen de l'in- 
tercanvi primitiu o segons la mobilitat regional 
de les poblacions de caqadors recol.lectors. 

L'escola processual va realitzar girs meto- 
dolbgics fonamentals per reconduir els interes- 
sos de la llarga tradició historicocultural de l'ar- 
queologia minera de silex. Als anys vuitanta, es 
va posar de manifest la gran rellevincia dels 
registres lítics d'aquestes fonts de mattries prime- 
res explotades de manera intensiva; aixi, les 
mines i les pedreres es van convertir en centres 
principals de les operacions de recerca de la pro- 
ducció lítica, un símbol teoretic dels interessos 
processuals en la tecnologia lítica. Els estudis 
processuals han permts tenir un accés detallat 
als diversos contextos etnogrifics implicats en 
l'explotació d'aquestes Brees font de recursos: les 
estructures i el procés d'extracció dels recursos; 
el procés de la talla de silex mit jan~ant  la re- 
construcció de les cadenes de reducció lítica i, 
conseqüentment, l'exploració del sistema ttcnic 
productiu i el coneixement dels campaments O 
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assentaments instal.lats a les explotacions, han 
centrat l'interes de les investigacions de l'arque- 
ologia minera. Més enlli &aquests tbpics des- 
criptius de la tecnologia minera i lítica sobresur- 
ten els estudis que, en última instincia, es 
pregunten sobre les dimensions dels camps mi- 
ners i el rendiment de les estructures &extracció 
particulars (per exemple, pous) per tal &obtenir 
valoracions quantitatives de la producció. 
Aquestes estimacions es plantegen les implica- 
cions socioeconbmiques relatives a l'organitza- 
ció especialitzada del treball miner i de l'espe- 
cialització artesanal que requereix la seva talla; 
estudis que, alhora, s'interessen pel mecanisme 
cultural que va portar a la distribució regional 
del silex produi't, portant a col~lació l'explicació 
de I'intercanvi o la mobilitat de les poblacions. 
En tots aquests fronts d'estudi, hi destaca la co- 
neguda escola polonesa &arqueologia minera. 

Perb, més enlli del nou rumb processual de 
la investigació de mines o pedreres singulars, els 
anys vuitanta van significar l'aposta regional 
prbpia de l'escola, on han destacat els estudis 
empresos a America del Nord. L'estudi del po- 
tencial dels recursos &una regió, o base regional 
de recursos, permetia la definició de les Brees 
font (per exemple, una formació geolbgica amb 
sílex), constitui'des per fonts discretes de mate- 
ries primeres (per exemple, un aflorament parti- 
cular). Les Brees font de materies primeres amb 
evidPncies arqueolbgiques de la seva explotació 
serien considerades fonts de provei'ment (per 
exemple, mines o pedreres), i les Brees on aques- 
tes s'inscriuen, en relació amb les Brees font, se- 
rien considerades Brees de subministrament. En 
els estudis d'intercanvi, aquestes Brees incorpo- 
ren, tanmateix, els assentaments instal.lats pre- 
visiblement a les proximitats de les explota- 
cions, des &on parteix (zona de contacte) tant 
I'explotació del sílex com el seu intercanvi. 
Aquests conceptes permetien organitzar els es- 
tudis de provei'ment amb la perspectiva regional 
que requerien les evidencies arqueolbgiques de 
les procedencies geogrBfiques dels recursos. 

L'estudi de la distribució regional dels recur- 
sos lítics a partir de fonts conegudes ha compor- 
tat una doble i gairebé excloent lectura antro- 
polbgica, presentada freqiientment en forma de 
dicotomia amb relació al nomadisme i sedenta- 
rització de les societats prehistbriques i repre- 

sentada pels grups casadors recol.lectors i agri- 
cultors ramaders, respectivament. En el primer 
cas, la procedencia llunyana dels recursos lítics 
documentats en assentaments ha es- 
tat interpretada majoritiriament com a resultat 
d'una conducta &aprovisionament de recursos 
lítics integrada en les activitats subsistencials 
quotidianes, vinculades a la mobilitat regional 
d'aquestes poblacions i al manteniment i el 
transport dels artefactes lítics. D'aquesta mane- 
ra es facilita la definició dels territoris d'explota- 
ció de les societats de bandes. 

Les distribucions regionals distants, especial- 
ment entre les societats agropecuiries, perb tam- 
bé entre casadors recol.lectors, encara que de 
manera escassa, han estat objecte d'estudi des 
dels anys setanta &apreciacions sobre l'intercan- 
vi primitiu. L'estudi de I'intercanvi prehistbric 
fou un tema capdavanter introdui't per la investi- 
gació processual, i ha explorat diverses teories del 
metode. L'estudi de I'intercanvi prehistbric va 
passar de ser un tema d'anBlisi formal de les dis- 
tribucions regionals des d'una font coneguda, a 
ser un estudi necessiriament més complex, on 
l'anilisi de la mera distribuci6 espacial (per 
exemple, anilisi de regressió) no r odia plantejar- 
se de manera a'illada, sinó integrada en un con- 
text cultural. No podien rescatar-se els diversos 
models de l'intercanvi primitiu (per exemple, re- 
ciprocitat, redistribució, etc.) des dels seus pa- 
trons formals de distribució material regional, i 
era necessari implicar altres variables materials 
relatives a I'escena ecolbgica, econbmica i social 
com: la geologia regional del recurs i la geografia 
regional de I'assentament; la naturalesa cultural 
o el consum del material intercanviat (per exem- 
ple, utilitari versus simbblic); el caricter especia- 
litzat o domestic de les produccions intercanvia- 
des, els contextos rituals de I'intercanvi, etc. Tot 
aixb amb diverses ramificacions analítiques. És 
en l'escola angloamericana de l'arqueologia de 
l'intercanvi on en trobem els dissenys analítics 
més elaborats; i com hi correspon, també hi tro- 
bem els resultats més desenvolupats que han en- 
troncat amb els plantejaments postprocessuals, 
tal com tractarem posteriorment. 

L 'arq~eolo~ia processual més estesa ens pre- 
senta el subministrament prehistbric, tant l'ex- 
plotació del medi com la distribució de material 
(mobilitat/intercanvi), com el provei'ment o I'a- 
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bastament de recursos utilitaris i estrictament 
necessaris per a la subsisttncia, en el marc de l'a- 
nomenada economia de la materia primera. 
Encara que majoritiriament aquests principis 
formalistes són subjacents a tota I'arqueologia 
processual de I'economia prehistbrica, només 
algunes recerques han arribat a desenvolupar- 
10s en casos concrets, i han intentat demostrar 
els principis rectors formalistes d'optimització 
econbmica en funció d'anhlisis de costos i bene- 
ficis. Així, per exemple, aquests estudis han con- 
siderat les disthncies de procedencia del mate- 
rial, així com la seva qualitat, i han obtingut 
valoracions quantificades. L'optimització del 
provei'ment (que significa l'obtenció de les mate- 
ries primeres de major qualitat tecnolbgica amb 
els mínims costos de disthncia, seguint amb el 
senzill i més paradigmhtic exemple) seria l'expli- 
caci6 més usada per a la comprensió dels siste- 
mes de subministrament. Només aquesta gestió 
bptima dels recursos per a la satisfacció de les 
necessitats practiques i materials, amb l'bptica 
formalista de la nostra economia occidental, 
centrarh tot l'interes sobre el contingut social de 
l'economia'del recurs, de la seva oferta i la de- 
manda; i aquest fet és ben visible tant en I'ar- 
queologia minera com en les anilisis arqueolb- 
giques de la distribució regional i de I'intercanvi 
prehistbric. 

Des de l'arqueologia historicocultural, les 
explotacions mineres van jugar en un temps el 
paper de veritables factories, i el seu treball pro- 
ductiu va ser pensat i organitzat en els termes de 
l'eficiencia econbmica dels nostres dies, on els 
agents socials (els miners) eren considerats tre- 
balladors molt propers a la disciplina i l'aliena- 
ció industrial. Perb diferents factors com la tem- 
poralitat del treball miner; el carhcter pulsatiu 
de la producció lítica -constantment eviden- 
ciat pels errhtics vestigis materials d'habitació 
presents en aquestes mines de silex, simptomi- 
tics d'expedicíons mineres per dur a terme ex- 
plotacions temporals, de la mateixa manera que 
en altres tipus d'explotacions prehistbriques-; 
així com I'absencia de planificacions de m h i m  
rendiment en I'explotació dels pous miners o la 
manca d'estalvi en I'aprofitament de la materia 
primera, afegit a la inexistencia d'especialistes a 
temps complet tant en aquest com en altres hm- 
bits productius dels contextos culturals en estu- 

di són, com dtiem, factors que han impossibili- 
tat reiteradament de mantenir aquesta imatge 
actualista de l'explotació prehistbrica del silex. 

fis comú avui dia aplicar la concepció funcio- 
nalista i materialista de I'economia primitiva 
processual a la mineria prehistbrica, on i'utilita- 
risme subsistencialista redueix en última instin- 
cia tota explotació del medi a una mera gestió 
preventiva de riscos adaptatius regionals. Seri 
axiomhtic que I'explotació intensiva dels recursos 
lítics respongui a un intent d'obtenir els mixims 
beneficis i de minimitzar els costos, prevenint i 
corregint deficiencies i riscos de conseqiiencies 
regionals rellevants per aquestes produccions liti- 
ques assimilades arreu amb la tecnologia de sub- 
sisttncia. Darrere de la sorprenent i espectacular 
resolució de I'actual arqueologia minera no s'ar- 
riba, en qualsevol cas, a demostrar la nostra ra- 
cionalització econbmica, amb la qual cosa el va- 
lor de la investigació queda truncat i supeditat 
exclusivament als resultats assofits en les recons- 
truccions etnogrhfiques o, només en els casos 
més comuns, simplement a les reconstruccions 
de processos materials (per exemple, el procés de 
treball miner i la seqiitncia de reducció lítica o 
cadena operativa). 

Cestudi processual de I'intercanvi és objecte 
del mateix tipus d'interpretació formalista, com 
no pot ser d'altra manera i com ja hem conside- 
rat en línies precedents. Quan, en el millor dels 
casos, la distribució regional de material sobre- 
passa I'ambigiiitat i la indefinició socioeconb- 
mica dels conceptes de la difusió del silex o de la 
circulació de béns (i queda inhibida i en suspens 
la categorització i I'agtncia social), l'intercanvi 
és concebut com un fenomen d'interts utilitari 
que, en última instincia, hauria de respondre a 
la satisfacció de necessitats subsistencials sota els 
efectes d'un primitiu mercat regional que, com 
qualsevol altre, estaria organitzat per les lleis 
formalistes de I'oferta i la demanda. Esth estes el 
concepte funcionalista ecolbgic segons ei qual 
I'intercanvi redueix importants riscos adaptatius 
en subministrar la tecnologia subsistencial 
(energia) a regions deficithries. Perb també es re- 
coneixen les destacades determinacions i efectes 
sociopolítics de I'intercanvi, com també el 
carhcter o funció simbblica i medihtica d'impor- 
tants conjunts de material intercanviat, emble- 
mes ideolbgics &organització social i política. 
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Aquestes esdevenen dimensions de sistemes d'e- 
conomia amb una valuosa significació política 
(tot i que transcendeixin les motivacions de la 
materialitat subsistencial) la rellevincia de les 
quals només rauri en última instincia proces- 
sual, tant per als funcionalistes com per als mar- 
xistes, en reforsar l'escena sociopolítica origina- 
da i determinada pel tractament dels recursos 
subsistencials. 

Aquesta economia formalista és d'aplicació 
general per a tota la societat primitiva que abas- 
taria la prehistbria, tant per a les societats de 
bandes com tribals, si bé s'han de tenir en comp- 
te les diferhncies econbmiques que han caracte- 
ritzat els dos models evolucionistes de cultura. 

En el marc de l'arqueologia processual, fun- 
cionalista i materialista, ecolbgica o marxista, els 
casadors recol.lectors no produeixen la seva 
subsistencia, sinó que se l'apropien directament 
de la natura; es crea així el major grau conegut 
de dependtncia de l'economia primitiva al medi 
ambient. Cestudi processual del paleolític com- 
porta el major desenvolupament de l'aplicació 
del materialisme ecolbgic al subministrament, 
encara que de vegades disfressat de marxisme 
científic. En la majoria dels estudis paleolítics 
sobre l'aptovisionament lític, el registre arque- 
olbgic se sotmet a una enquesta ecolbgica. És lb- 
gic pressuposar que, si no existeix producció 
subsistencial, tampoc deu existir una autentica 
producció lítica, aixi com tampoc cap tipus d'e- 
conomia productiva. S'entén, en termes gene- 
rals, que els casadors recol.lectors realitzen una 
gestió optimitzadora dels recursos que hi ha en 
el seu territori d'explotació subsistencial, i acu- 
deixen arreu a les recol.leccions superficials i 
minimitzen o neguen la importincia o l'existtn- 
cia de l'explotació intensiva i excedent de tipus 
miner. Tot aixb es produeix malgrat, d'una ban- 
da, les mostres directes de I'existtncia d'explota- 
cions mineres almenys des del paleolític mitja; i 
de l'altra, les mostres indirectes que ens oferei- 
xen I'estesa presencia de silex extret d'explota- 
cions mineres o del subsbl, que conformen les 
indústries tallades des de temps axel.lians a cau- 
sa de l'explotació de silex fresc, conservant ul'ai- 
gua de pedrera)) que no pot provenir d'explota- 
cions superficials. 

Es comú que la distribució regional de silex 
sigui considerada una evidencia de la mobilitat 

d'aquestes societats de bandes. En el context 
d'una economia ecolbgica, tal com hem dit 
abans (mobilitat subsistencial, provei'ment inte- 
grat, transport i manteniment &artefactes), i en 
els casos gens estranys de distribucions de cente- 
nars de quilbmetres des d'irees de subministra- 
ment localitzades, bé s'hi porta a terme un in- 
tercanvi de baix nivell quantitatiu, o bé hi 
apareix la vaga concepció d'una circulació uti- 
litiria dels bens lítics crítics per a la superviven- 
cia en medis ecolbgics desigualment provei'ts. 
Com apuntivem, concebre la circulació utiliti- 
ria de bens sense acudir a l ' an t r~polo~ia  de l'in- 
tercanvi primitiu deixa en suspens les necessi- 
ries referencies socioculturals d'aquesta difusió 
material. Sense producció econbmica, sense 
contingut social en les transfertncies materials 
entre bandes, els ca~adors recol.lectors paleolí- 
tics han patit la més gran desculturalització as- 
solida per l'ecologisme processual funcionalista 
o marxista. 

Amb la difertncia crucial que comporta l'o- 
rigen de la producció de la subsistencia entre les 
societats tribals agropecuiries des del neolític, 
les investigacions processuals realitzaran una 
versió basada en els mateixos fonaments econo- 
micistes que seri central en el discurs proces- 
sual, ja que ens ~arlarh de l'origen primigeni de 
la nostra economia occidental; aixi com de l'ori- 
gen de I'economia, atesa I'estricta dependtncia 
mediambiental de les poblacions paleolítiques. 
En aquests nous temps ~rehistbrics l'assenta- 
ment permanent només ofereix un accés limitat 
als recursos (subsistencials) regionals. Així, quan 
l'autarquia com a sistema econbmic de primera 
importincia deixa de ser possible, el subminis- 
trament lític requereix un tractament regional 
per aconseguir un provei'ment regular de les 
mattries primeres necessiries per a la producció 
de la tecnologia subsistencial o dels mitjans de 
producció, aixb és, un transvasament de mate- 
rial tecnolbgic des dels assentaments productors 
als consumidors. 

La mineria del silex ens presenta els centres 
d'explotació de les mattries primeres bptimes, 
les quals eren distribui'des via intercanvi (o co- 
merG) des &aquests centres de producció, quan 
no factories, i que eren dependents d'una orga- 
nització social complexa, estratificada, on els 
miners neolítics europeus del silex i d'altres ma- 
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terials lítics iniciaven la histbria del treballador 
alienat. Les necessitats subsistencials i la utilitat 
prhctica donaran sentit a tots els Bmbits del sub- 
ministrament i als seus aspectes socials, com ara 
l'aparició en aquesta tpoca dels especialistes mi- 
ners i dels artesans de la talla del sílex. S'ha de te- 
nir sempre en compte el baix nivell de significa- 
ció social dels especialistes a temps parcial 
documentats i, en conseqütncia, la seva irre- 
1levBncia histbrica amb relació als especialistes a 
temps complet. El sentit de l'intercanvi ha estat 
l'utilitari: les determinacions sociopolítiques que 
han fet observar altres cultures materials etique- 
tades amb el nom de sirnbbliques, no han tocat 
aquest nucli de la tecnologia subsistencial que 
des de l'tpoca paleolítica representen les indús- 
tries lítiques tallades, amb la qual cosa, l'her- 
mentutica &aquesta cultura material encara esta 
dominada pels principis utilitaristes, directors i 
tradicionals de I'arqueologia positivista. I encara 
que, en qualsevol cas, els artefactes intercanviats 
fossin artefactes lítics ideottcnics o sociottcnics, 
aquests seran en última instincia transformables, 
dins el sistema &intercanvi, en cultures materials 
&utilitat prhctica, tecnolbgica o alimentaria. 

El subminis~ament prehisthric 
sabstan tiuhta de 
l krqaeologa postp rocessd 

La dtcada dels anys vuitanta contemplava la 
incidtncia de nous corrents del pensament an- 
tropolbgic en I'arqueologia occidental. Una 
constel.laci6 d'idees postestructuralistes i neo- 
marxistes realitzaven una crítica aguda a l'econo- 
micisme materialista ecolbgic i histbric, conside- 
rant la ideologia com la matriu de significació 
social que determinaria tots els valors culturals; 
inclosos, sens dubte, els econbmics. Aquests 
plantejaments culturalistes, en qu t  la cultura 
apareix com un codi simbblic de significació so- 
cial, van recuperar els fonaments substantivistes 
de l'antropologia econbmica originats als anys 
cinquanta. El concepte d'economia com a es- 
tructura integrada en la cultura i socialment ins- 
titui'da va obrir una escletxa fonamental en l'an- 
tropologia econbmica, alhora que es van 

dissociar de manera radical les teories substanti- 
vistes de les formalistes en actiu. 

El substantivisme econbmic exposa que I'e- 
conomia com a estructura cultural transcendeix 
les banalitats ecolbgiques i subsistencials a les 
quals apareix associada dins I'antropologia i l'ar- 
queologia materialista; transcendeix l'instru- 
mentalisme extrasomhtic &adaptació en que, en 
última instincia, funcionalista o marxista, hi 
trobava una única justificació. Davant les anBli- 
sis d'economia ecolbgica, eren estrictament ne- 
cesshries les exploracions socioeconbmiques que 
busquessin no ja les implicacions socials d'una 
economia que era gairebé exbgena a la cultura o 
al capdamunt de la determinació estructural, 
sinó que explicitessin les manifestacions mate- 
rials de I'economia com a expressió ideolbgica 
de motivacions socials. 

Entre totes les escenes de subministrament, 
han estat els estudis de l'intercanvi els que han 
desfet els nusos formalistes i els que han obert 
les noves vies &estudis de provei'ment, com ja 
hem anunciat previament. En les dues darreres 
dtcades, l'intercanvi ha estat observat de mane- 
ra interessada com a immers en l'organització 
sociopolítica. Aixb ha permts apreciar que els 
significats dels costos i els beneficis, de l'oferta i 
la demanda, eren relatius i situacionals i condi- 
cionats pel medi social i polític prevalent. Amb 
aquestes perspectives es diferenciaven dos con- 
textos socioeconbmics primitius: un de subsis- 
tencial, domestic i autirquic per natura es dife- 
renciava &un altre de públic, polític i excedent. 
Amb relació a aquest últim, l'antropologia es- 
tructuralista i neomarxista ens parlava de les 
economies de béns de prestigi, economies de ri- 
quesa; sistemes d'alta producció destinada a 
l'intercanvi regional, i que conformen literal- 
ment una economia política. Relacionat amb 
aixb, l'escola interaccional plantejava els models 
de centre-perifiria, els sistemes mundials d'inte- 
racció, la interacció entre iguals. Lluny de les 
primeres anhlisis formals de les distribucions re- 
gionals, eren estrictament necessaris els estudis 
contextuals i integrats de I'intercanvi en relació 
als sistemes de producció, distribució i consum 
que, més enlla de classificar els patrons distribu- 
cionals en refertncia als models de I'intercanvi 
primitiu (reciprocitats, redistribucions, etc.), 
contemplessin els processos de canvi, I'estabili- 
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tat, les raons de desenvolupament, els regims de 
valor i el col.lapse dels sistemes d'intercanvi per 
tal d'obrir-nos, així, les finestres cap a la societat 
i la política. 

L'economia és una de les esferes culturals de 
major interks social, i no ja per la reproducció 
biolbgica natural que permet la producció sub- 
sistencial (sempre, per suposat, socialment de- 
terminada), sinó especialment per la reproduc- 
ció social que fa possible gestionar, per l'escenari 
de creativitat social que genera. L'estudi de l'e- 
conomia permetria un accés directe a les pautes 
socials en funcionament. Existeixen dues grans 
esferes d'interks social en l'economia primitiva: 
la que engloba les motivacions domestiques de 
la subsistencia, una economia de suficiencia 
authrquica; i la que ve determinada per les mo- 
tivacions extradomestiques o polítiques, que ens 
presenta un escenari d'economia regional de ri- 
quesa basada en l'excedent de qualsevol produc- 
ció bibtica o abibtica de cultura material, ali- 
menthria o no perible. Els interessos socials de 
l'economia domestica reforcen l'ordre social de 
parentesc, mentre que l'economia política per- 
met crear una societat sobreposada al parentesc i 
superar els seus llindars locals per instalslar-se en 
I'altra; aixb és, crear una societat extraparental i 
regional on s'origina i es desenvolupa una polí- 
tics que implicarh les grans esferes regionals 
&interacció. Aquest marcat contrast entre I'eco- 
nomia domtstica de subsisttncia authrquica i 
l'economia política de riqueses regionals, on 
l'excedent té un sentit socioeconbmic i cultural, 
és visible en una anhlisi relacional entre les fina- 
litats i els mitjans de producció, distribució i 
consum en I'economia lítica, on el subministra- 
ment és un hmbit integrat de producció i distri- 
bució. 

Les finalitats de l'economia domtstica pri- 
mitiva, tant lítica com de qualsevol recurs, són 
la producció autosuficient de bCns d'ús per a la 
funció utilithria, prhctica i domestica, que per 
excel.l&ncia serh la producció subsistencial (es- 
tris de treball o mitjans de producció), la pro- 
ducció per a 1'6s i per al consum dombtic. Al 
contrari, les finalitats de I'economia política són 
la producció &excedents per a I'intercanvi. Es 
tracta de la producció intensiva (excedents) i es- 
pecialitzada (artesanies) per servir béns d'inter- 
canvi a la interacció regional, béns d'intercanvi 

o mercaderies primitives que són veritables re- 
cursos medihtics de contingut sociopolitic i 
d'incidkncia regional. És aquesta economia po- 
lítica el que fa créixer I'economia domestica en 
transcendir cap a objectius sociopolitics regio- 
nals, amb la qual cosa serh aquesta economia 
política i la de I'excedent la que dirigeixi els 
rumbs sociopolítics rellevants de la histbria pri- 
mitiva. 

És convenient precisar que l'arqueologia 
postprocessual considera els artefactes objecte de 
prove'iment no només com a recursos o materies 
primeres, sinó prbpiament com a cultura mate- 
rial, ja que les produccions a les Brees font (per 
exemple nuclis, esclats, lamines, destrals, etc.) 
són productes econbmics propis d'aquests cen- 
tres de producció que van ingressar com a tals en 
els sistemes d'intercanvi; una concepció que 
atorga una revaIoritzaci6 cultural dels objectes lí- 
tics del subministrament més enllh del limitat 
concepte de suport lític, que en les fonts deixa- 
ren de ser materies primeres en un sentit estricte. 
Davant la descontextualització de les habituals 
concepcions presentistes de l'intercanvi utilita- 
rista de l'arqueologia processual, en el concepte 
postprocessual de I'intercanvi no s'identifica res 
de l'utilitarisme subsistencial, sinó la voluntat 
cultural del contingut social que transmet: abans 
que la tecnologia subsistencial o mitjans de pro- 
ducció, la paraferniha és una de les principals 
Brees de la cultura material de I'intercanvi, perb 
en qualsevol cas, es tracta de bens d'un ús distan- 
ciat de les necessitats subsistencials. 

En aquesta línia de l ' an t r~polo~ia  culturalis- 
ta de l'economia primitiva podem establir dues 
economies que participen del subministrament 
de béns lítics: els sistemes de provei'ment do- 
mestic i els de provei'ment polític. El sistema 
domestic només s'interessa per I'aprovisiona- 
ment autosuficient (per aixb les seves produc- 
cions són locals) i per satisfer necessitats imme- 
diates; seran produccions ad boc i oportunistes. 
L'explotació de dipbsits superficials de sílex i 
d'altres tipus de recursos anBlegs disponibles 
(explotació no intensiva sinó discontínua i cir- 
cumstancial, habitualment integrada en altres 
activitats domtstiques d'explotació del medi) 
proporcionarh als assentaments conjunts mate- 
rials de major o menor envergadura, en relació 
amb la presencia i el desenvolupament dels sis- 
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temes polítics d'aprovisionament que coexistei- 
xin. El subministrament agenciat políticament 
mitjanqant explotacions mineres locals i10 I'arri- 
bada de cultura material minada per mitja de 
l'intercanvi, tal com ho considerem a continua- 
ció, oferirh sempre sobrades existtncies mate- 
rials per cobrir les necessitats subsistencials o de 
tipus domtstic. 

Els sistemes de subministrament politic són 
presents quan a la cultura material en qüestió se 
li assigna una qualitat cultural d'interts social 
extradomtstic per constituir objectes materials i 
elements mediatics que participen dels interes- 
sos sociopolítics. Abans que una producció ex- 
tensiva i domtstica per al consum propi i local, 
tindrem una producció intensiva i especialitza- 
da d'excedents per a I'intercanvi regional. El 
prove'iment estarB llavors fonamentat en pro- 
duccions i sistemes de distribució d'incidtncia 
regional. Les produccions especialitzades de cul- 
tura material (tant a les Brees font com als assen- 
taments) i el seu intercanvi seran fenbmens re- 
gionals. L'especialització a temps parcial, que no 
ha jugat cap paper rellevant en els planteja- 
ments evolucionistes de I'arqueologia proces- 
sual, apareix llavors revaloritzada i en la base de 
la promoció política primitiva. Els assentaments 
miners no impediran I'intercanvi atesa la seva 
riquesa material en silex, ja que les mines, abans 
que pensades per a I'autoprovei'ment, ho són 
per a la d'excedents per a l'intercanvi 
i per proporcionar, aixi, avantatges socials abans 
que materials o purament econbmics. Les pro- 
duccions litiques &aquests assentaments miners 
els permetien afrontar demandes socials regio- 
nals de l'intercanvi i beneficiar-se, en termes so- 
cials, &aquesta transfertncia de material. L'in- 
tercanvi de silex extret &explotacions mineres 
autbctones per altres espPcies regionals &un re- 
curs comparable posa en evidencia, de manera 
clara, que darrere la transacció material existei- 
xen motivacions de tipus socioeconbmic dife- 
rent de la idea formalista. 

Les teories substantivistes de l'economia pri- 
mitiva, avui en dia desenvolupades des del neo- 
marxisme i el postestructuralisme, indiquen que 
són aquestes economies regionals de riquesa i de 
fonamentació sociopolítica les que tenen una 

rellevancia social de transcendtncia histbrica, i 
no les economies de subsistkncia i d'incidtncia 
local, autosuficients i de fonamentació social 
domtstica. Aquests sistemes econbmics de pro- 
duccions intensives i especialitzades per a I'in- 
tercanvi regional van crear escenaris privilegiats 
per al desenvolupament sociopolític primitiu. 
Aquestes economies de riquesa constitueixen 
actualment fenbmens clau per comprendre I'or- 
ganització i els processos socials de la histbria 
primitiva, enfrontades a les explicacions ecolo- 
gicoculturals de l 'arq~eolo~ia processual. 

Des &aquestes noves apreciacions culturalis- 
tes, les societats de bandes de caqadors recol.lec- 
tors es presenten amb economies productives en 
sentit ple, i amb un interb polític en I'economia 
que els permetria originar el fenomen neolític 
amb totes les seves conseqütncies histbriques. 
Les seves economies, aixi com els seus sistemes 
de subministrament, són també domestiques i 

i en aquestes últimes són presents 
tant les produccions intensives de tipus miner 
com l'intercanvi regional a grans distancies. 
Aquestes economies polítiques van permetre, 
sota una economia domestica de subsisttncia 
basada en la cacera i en la recol.lecci6, que 
aquestes senzilles societats de bandes experi- 
mentessin l'intercanvi en regim de reciprocitats 
generalitzades, equilibrades i estratificades; i que 
arribessin a transformar-se fins i tot en cabdillat- 
ges i practicar I'intercanvi redistributiu. 

Les societats tribals agropecuhries represen- 
taran I'epíleg de la histbria primitiva i de la 
prehistbria, i I'economia política manifesta un 
creixement exponencial en correspondtncia 
amb el desenvolupament polític de l'tpoca. Les 
grans mines de silex són de la prehistbria recent, 
especialment neolítiques; i l'intercanvi permetra 
una Amplia difusió regional de bens lítics, ja si- 
gui des de sistemes de reciprocitat (en tpoca 
neolítica) o de redistribució (en tpoques poste- . 

riors). L'economia política primitiva del silex 
ens portari al llindar de les economies políti- 
ques estatals, on també trobarem produccions 
lítiques de silex que participen &aquests interes- 
sos sociopolitics, des dels estadis antics als mo- 
derns, on els excedents ja tenen altres significa- 
cions socials allunyades de les primitives. 
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